Титульний аркуш
28.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01/28
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння
(посада)

Гордiєнко I.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНГО"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 16285602
4. Місцезнаходження: 01054, Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 490-27-44, 044 490-27-48
6. Адреса електронної пошти: Office@ingo.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://ingo.ua/pro-kompaniyu

28.01.2022

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,

X
X
X
X
X

X

X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
-

X

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "IНГО"
2. Дата проведення державної реєстрації
15.03.1994
3. Територія (область)
4. Статутний капітал (грн)
305543000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
500
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
65.20 - Перестрахування;
66.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення
9. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до вимог Закону Україна "Про акцiонернi товариства" та iнших нормативноправових актiв у емiтента створенi та функцiонують органи управлiння - Правлiння.
Компетенцiя визначена Статутом та вiдповiдними Положеннями, якi розробленi вiдповiдно до
вимог Статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства". Голова Правлiння - Гордiєнко
Iгор Миколайович. Частка в Статутномукапiталi емiтента складає 0,00032%. Непогашеної
судимостi за корисливi тапосадовi злочини не має. Членами правлiння є Людмила
ОлександрiвнаКолiсецька (частка в Статутному капiталi емiтента складає 0,00032%),Олександр
Миколайович Мацак, Вiктор Васильович Шевченко та Воровйов Микола Олексiйович. Частка в
Статутному капiталi емiтента у посадових осiб вiдсутня. Вiдповiдно до вимог Закону Україна
"Про акцiонернi товариства" та iнших нормативно-правових актiв у емiтента створено та
функцiонує орган управлiння - Наглядова рада. Компетенцiя визначена Статутом та
вiдповiдними Положеннями, якi розробленi вiдповiдно до вимог Статуту та Закону України
"Про акцiонернi товариства".Голова Наглядової ради - Чорний Олександр Володимирович.
Члени Наглядової ради є громадяни України - Александров Артем Володимирович,
Петровський Костянтин Вiкторович, Фоменко Андрiй Васильович, Малиш Яна
Миколаївна.Члени Наглядової радинепогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
мають. Частка в Статутному капiталi емiтента вiдсутня.Вiдповiдно до вимог Закону Україна
"Про акцiонернi товариства" та iнших нормативно-правових актiв у емiтента створено та
функцiонує орган управлiння - Ревiзiйна комiсiя. Компетенцiя визначена Статутом та
вiдповiдними Положеннями, якi розробленi вiдповiдно до вимог Статуту та Закону України
"Про акцiонернi товариства". Членом Ревiзiйної комiсiї є громадянин України - Зосiмов Олексiй
Iванович та Морозова Олена Георгiївна, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не мають. Частка в Статутному капiталi емiтента вiдсутня. Загальнi збори акцiонерiв.
Iдентифiкацiя Акцiонерiв здiйснюється на пiдставi виписки з рахунку в цiнних паперах
складеного депозитарною установою або реєстру власникiвiменних цiнних паперiв складеного
професiйним учасником депозитарної системи України вiдповiдно до вимог законодавства про
депозитарну систему України.Вiдповiдно до данних реєстру акцiонерiв складений на дату щодо
участi у Загальних зборах акцiонерiв.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо

Місцезнаходження, якщо засновник - Ідентифікаційний

засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Гордiєнко Iгор Миколайович
Колiсецька Людмила Олександрiвна
LOVINGTON HOLDINGS LIMITED
(ЛОВIНГТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД)

юридична особа

код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа

Poseidonos, 1, Ledra Business Centre,
Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києвi, МФО 380805
2) IBAN
UA393808050000000000265002085
3) поточний рахунок
UA393808050000000000265002085
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "Райффайзен Банк Аваль" в м. Києвi, МФО 380805
5) IBAN
UA393808050000000000265002085
6) поточний рахунок
UA393808050000000000265002085

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
3
4
5
16.07.2010
ДКРРФП

1
2
добровiльне страхування
АВ546569
вантажiв та багажу
(вантажобагажу)
Опис
Видана безстроково
добровiльне страхування майна
АВ546570 16.07.2010
(крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного
транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)
Опис
Видана безстроково
добровiльне страхування
АВ546571 16.07.2010
вiдповiдальностi власникiв
водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
Опис
Видана безстроково
добровiльне страхування
АВ546572 16.07.2010
водного транспорту (морського

ДКРРФП

ДКРРФП

ДКРРФП

внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту)
Опис
добровiльне страхування
повiтряного транспорту
Опис
добровiльне страхування
наземного транспорту (крiм
залiзничного)
Опис
добровiльне страхування
цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
добровiльне страхування
вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
добровiльне страхування вiд
нещасних випадкiв
Опис
добровiльне страхування
вiдповiдальностi перед третiми
особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть п
Опис
добровiльне страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ
Опис
добровiльне страхування
медичних витрат
Опис
добровiльне медичне
страхування (безперервне
страхування здоров'я)
Опис
добровiльне страхування
кредитiв (у тому числi
вiдповiдальностi позичальника
за непогашення кредиту)
Опис
добровiльне страхування
здоров'я на випадок хвороби

Видана безстроково
АВ546573 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546574 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546575 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546576 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546577 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546578 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546579 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546587 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546588 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546590 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546591 16.07.2010

ДКРРФП

Опис
добровiльне страхування
фiнансових ризикiв
Опис
добровiльне страхування
сiльськогосподарської продукцiї
Опис
обов'язкове особисте
страхування працiвникiв
вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
Опис
обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi
оператора ядерної установки за
ядерну шкоду, яка може бути
заподiяна внаслiдок ядерного
iнциденту
Опис
обов'язкове страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних
вантажiв
Опис
обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi
суб'єктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може
Опис
обов'язкове особисте
страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi
Опис
обов'язкове страхування
цивiльної вiдповiдальностi
громадян України, що мають у
власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка
може бути заподiяна третiй
особi або її майну внаслiдок

Видана безстроково
АВ546592 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АЕ198725 05.06.2013

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546580 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546581 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546582 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546583 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546584 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АВ546585 16.07.2010

ДКРРФП

володiння, зберiгання чи
використання цiєї зброї
Опис
обов'язкове страхування
цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв
Опис
обов'язкове страхування
предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення,
випадкового пошкодження або
псування
Опис
обов'язкове страхування
майнових ризикiв при
промисловi й розробцi родовищ
нафти i газу у випадках,
передбачених Законом України
"Про нафту i газ"
Опис
добровiльне страхування
виданих гарантiй (порук) та
прийнятих рiшень
Опис

Видана безстроково
АГ569235 14.01.2011

ДКРРФП

Видана безстроково
АД039857 16.07.2010

ДКРРФП

Видана безстроково
АЕ293915 30.07.2014

НКРРФП

Видана безстроково
1252
02.07.2019

НКРРФП

Видана безстроково

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гордiєнко Iгор Миколайович
3. Рік народження
1960
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, 7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Володiє акцiями Товарситва в розмiрi 0,00032 %. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених
Статутом та Положенням про Правлiння Товариства:
1) дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi
представляти його iнтереси на територiї України i за її межами;
2) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової Ради Товариства;

3) вчиняти правочини вiд iменi Товариства i вчиняти iншi юридичнi дiї, забезпечувати
виконання прийнятих Товариством зобов'язань без доручення;
4) вiдкривати рахунки в банкiвських установах, а також у вiдповiдностi до затвердженого
Положення про Правлiння Товариства розпоряджатися коштами i майном Товариства;
5) видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв
Товариства;
6) органiзовувати бухгалтерський облiк i звiтнiсть у Товариствi вiдповiдно до вимог
законодавства України;
7) приймати i звiльняти працiвникiв, застосовувати до працiвникiв засоби заохочення i
стягнення, органiзовувати пiдвищення їх квалiфiкацiї;
8) забезпечувати схороннiсть майна Товариства;
9) вирiшувати питання вiдрядження працiвникiв Товариства;
10) приймати рiшення про укладання угод чи кiлькох пов'язаних угод, пов'язаних iз
страхуванням, спiвстрахуванням та перестрахуванням, якщо iнше не передбачено Статутом;
11) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв
щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або
опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує
суму еквiвалентну 500 000 (п'ятсот тисяч) доларiв США по курсу Нацiонального банку України
на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням,
спiльнiм страхуванням та перестрахуванням) , якщо iнше не передбачено Статутом або
законодавством України.
12) органiзацiя роботи Правлiння, скликання його скликає засiдання;
13) забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння;
14) вiдкриття Загальних зборiв;
15) органiзацiя обрання Секретаря Загальних зборiв;
16) видання довiреностей (доручень) особам для виконання дiй вiд iменi Товариства;
17) виконувати iншi дiї, необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, за винятком тих, якi
вiдповiдно до Статуту Товариства i законодавства України вiднесенi до компетенцiї Загальних
зборiв, Наглядової Ради i Правлiння.

1. Посада
Член Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мацак Олександр Миколайович

3. Рік народження
1954
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, 7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Акцiями Товарситва не володiє. Дозвiл на розкриття персональних данних не надано. Дiє
вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Правлiння Товариства.
Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема.
1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв
щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або
опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує
суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку
України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням,
спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та
законодавством України;
4) затвердження штатного розкладу Товариства;
5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах
управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння;
8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу
Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження,
доплат
до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство,
включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;

10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.

1. Посада
Член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевченко Вiктор Васильович
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, 7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Правлiння Товариства.
Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема.
1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв
щодо
придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або
опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує
суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку
України
на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням,
спiльнiм
страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та законодавством
України;
4) затвердження штатного розкладу Товариства;

5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах
управлiння
юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння;
8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу
Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження,
доплат
до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство,
включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;
10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.

1. Посада
Член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Воробйов Микола Олексiйович
3. Рік народження
1962
4. Освіта
вища юридична
5. Стаж роботи (років)
8
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, 7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Правлiння Товариства.
Компетенцiя Правлiння визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема.
1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;

2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв
щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або
опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує
суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку
України
на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням,
спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та
законодавством
України;
4) затвердження штатного розкладу Товариства;
5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах
управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння;
8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу
Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження,
доплатдо посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних осiб, учасником яких є Товариство,
включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;
10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.

1. Посада
Член правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Колiсецька Людмила Олександрiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, 7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану

посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Володiє акцiями Товарситва в розмiрi 0,00032 %. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених
Статутом та Положенням про Правлiння Товариства. Компетенцiя Правлiння визначена
вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема.
1) вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм
питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради;
2) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
3) приймати рiшення про здiйснення правочинiв або декiлькох взаємопов'язаних правочинiв
щодо придбання, вiдчудження або можливiстю вiдчудження Товариством безпосередньо або
опосередковано майна, у випадку, коли розмiр зобов'язань по таким правочинам не перевищує
суму еквiвалентну 1000 000 (один мiльйон) доларiв США по курсу Нацiонального банку
України на дату здiйснення правочину (за виключенням правочинiв, пов'язаних зi страхуванням,
спiльнiм страхуванням та перестрахуванням), якщо iнше не передбачено Статутом та
законодавством
України;
4) затвердження штатного розкладу Товариства;
5) пiдготовка проектiв положень про структурнi пiдроздiли Товариства;
6) призначення представникiв, затвердження кандидатур для представництва в органах
управлiння юридичних осiб, учасником яких є Товариство;
7) затвердження загальних умов трудових договорiв (контрактiв) iз працiвниками Товариства, за
винятком контрактiв iз Членами правлiння;
8) розгляд i затвердження положень про оплату працi, премiювання й iншi заохочення персоналу
Товариства, встановлення порядку i норм компенсацiйних виплат, витрат на вiдрядження,
доплат
до посадових окладiв, а також термiнiв i розмiрiв премiювання спiвробiтникiв;
9) розгляд питань, що стосується дiяльностi юридичних
Товариство,включаючи звiти керiвникiв про їх дiяльнiсть;
10) призначення керiвникiв представництв i фiлiй Товариства.

1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чорний Олександр Володимирович
3. Рік народження
1969

осiб,

учасником

яких

є

4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ПАТРIЯ", директор (сумiсник), -, ТОВ "ПАТРIЯ", директор (сумiсник)
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття
персональних данних Товариством не отримано. Виплата винагороди не проводиться.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема:
Члени наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами
Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства.
Вищезазначена iнформацiя та документи надаються
Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання Товариством
вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх
було обрано/призначено до складу вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх
питань, внесених до порядку денного засiдання
Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах та
засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає
необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин;

3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй Члена наглядової ради, особам,
якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в
iнтересах третiх осiб;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї
незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової
ради зобов'язаний протягом 1 (одного) календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це
Наглядову раду та Правлiння;
9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Александров Артем Володимирович
3. Рік народження
1969
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Голова Ради директорiв,, -, ТОВ "Девелопмент
Констракшн Холдiнг", Голова Ради директорiв,
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано. Виплата винагороди не проводиться.

Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема:
Члени наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах
та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї
незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного)
календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння;
9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про

дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Петровський Костянтин Вiкторович
3. Рік народження
1956
4. Освіта
вища юридична
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", директор з безпеки, -, ТОВ "Девелопмент
Констракшн Холдiнг", директор з безпеки
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано. Виплата винагороди не проводиться.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема:
Члени наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах
та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;

3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї
незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного)
календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння;
9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Фоменко Андрiй Васильович
3. Рік народження
1968
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "КУА "Герiтiдж Iнвестмент менеджмент", директор, -, ТОВ "КУА "Герiтiдж
Iнвестмент менеджмент", директор
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано. Виплата винагороди не проводиться.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема:
Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах
та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї
незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного)
календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння;
9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Зосiмов Олексiй Iванович
3. Рік народження
1973
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, 7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося.
Акцiями Товариства не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних не надано. Дiє
вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Виплата винагороди не проводиться. Члени
Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї iз зазначенням причини
вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
яка
стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної Комiсiї, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх
осiб.

1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Малиш Яна Миколаївна
3. Рік народження
1970
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Фiнансовий директор, -, ТОВ "Девелопмент
Констракшн Холдiнг", Фiнансовий директор

7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано. Виплата винагороди не проводиться.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та
Положенням про Наглядову раду Товариства.
Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Статуту Товариства, зокрема:
Члени наглядової ради мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також
копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Членам наглядової ради протягом 7 (семи) календарних днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння;
2) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Члени наглядової ради зобов'язанi:
1) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засiданнях Наглядової
ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного
засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних Зборах
та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
2) дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть,
обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
3) керуватися у своїй дiяльностi законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
4) виконувати рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;
5) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Члена наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати Членом наглядової ради своєї
незалежностi. У разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 1 (одного)
календарного дня повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Правлiння;
9) своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Морозова Олена Георгiївна
3. Рік народження
1972
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", фiнансовий контролер, -, ТОВ "Девелопмент
Констракшн Холдiнг", фiнансовий контролер
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося.
Акцiями Товариства не володiє. Дозвiл на розкриття персональних даних не надано. Дiє
вiдповiдно до повноважень визначених Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Виплата винагороди не проводиться. Члени
Ревiзiйної Комiсiї зобов'язанi:
1) брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної Комiсiї iз зазначенням причини
вiдсутностi;
2) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
яка
стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Ревiзiйної Комiсiї, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх
осiб.

1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чекурда Iрина Володимирiвна
3. Рік народження
1966
4. Освіта
вища економiчна
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
-, -, Трудова дiяльнiсть - Товариство
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Акцiями Товариства не володiє.
Дiє вiдповiдно до повноважень визначених посадовою iнструкцiєю, Положенням про
Фiнансовий департамент, Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi"
Головний бухгалтер:
- забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;
- органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй;
- бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд
нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства;
- забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємства;
- подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про
запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення",
iнформацiю центральному органу - виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi
запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом,
фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

1. Посада
Внутрiшнiй аудитор
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шевченко Наталiя Андрiївна
3. Рік народження

1975
4. Освіта
вища юридична
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
банкiвськi установи, -, Аудитов в банкiвських установах
7. Опис
Непогашеної судимостi за кориснi злочини не має. Рiшення, яке забороняє займати дану
посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття персональних данних Товариством не
отримано.
Акцiями Товарситва не володiє. Дiє вiдповiдно до повноважень визначених посадовою
iнструкцiєю, Статутом та Положенням про Вiддiл внутрiшнього аудиту.
Компетенцiя визначена вiдповiдно до положень Положення.
Має право:
1.Самостiйно визначати форми i методи аудиторської перевiрки, виходячи з норм
нацiональних та мiжнародних Стандартiв аудиту, внутрiшнiх Стандартiв проведення аудиту,
завдань i розпоряджень керiвникiв Компанiї, виходячи з потреб управлiння, як внутрiшнiми
пiдроздiлами Компанiї так i Компанiєю в цiлому.
2.Проводити плановий та позаплановий аудит Компанiї, з цiєю метою перевiряти:
- розрахунково-касовi документи, правочини, фiнансову i статистичну звiтнiсть, iншу
документацiю, а у разi необхiдностi - здiйснювати перевiрку наявностi майна, готiвкових
коштiв i iнших цiнностей Компанiї;
- документи, пов`язанi iз здiйсненням фiнансового монiторингу.
3.Мати безперешкодний доступ до структурного пiдроздiлу, що перевiряється, а також у
примiщення, що використовується для зберiгання документiв, матерiальних цiнностей,
отримувати iнформацiю, яка зберiгається на електронних носiях iнформацiї.
4.З метою проведення аудиту, отримувати :
- необхiднi пояснення в письмовiй чи уснiй формi вiд працiвникiв Компанiї щодо виявлених
недолiкiв в роботi;
- iнформацiю (за письмовим запитом), необхiдну для здiйснення перевiрки вiд третiх осiб.
5.Вивчати i оцiнювати всi отриманi по запиту документи, направляти
необхiдностi) до керiвництва Компанiї.

їх

(при

6.Залучати у разi необхiдностi працiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Компанiї (за згодою
керiвникiв таких структурних пiдроздiлiв) та /або зовнiшнiх експертiв, консультантiв для
виконання аудиторських завдань.
7.Визначати вiдповiднiсть дiй та операцiй, що здiйснюються працiвниками Компанiї вимогам

законодавства України, внутрiшнiх нормативних
стратегiю Компанiї, органiзацiю облiку та звiтностi.

документiв, якi визначають полiтику та

8.Знiмати копiї з одержаних документiв, у тому числi копiй файлiв, будь-яких засобiв, що
зберiгаються в локальних обчислювальних мережах i автономних комп`ютерних системах, а
також розшифровувати цi записи.
9.Вiдмовлятись вiд проведення аудиторської перевiрки у випадку ненадання пiдроздiлом, що
перевiряється, необхiдної документацiї, а також у випадку незабезпечення керiвництвом
Компанiї особистої безпеки.
10.Брати участь у засiданнях органiв управлiння Компанiї з правом дорадчого голосу пiд час
обговорення питань, якi прямо або опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку,
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, змiн у
структурi або розвитку Компанiї.
11.Вносити на розгляд Наглядовiй радi, Головi Правлiння, фiнансовому директору пропозицiї з
удосконалення дiючої системи управлiння, процедур, полiтики, методiв управлiння, а також
коментарi, що вiдносяться до проведення внутрiшнього аудиту.
12.Пiдвищувати квалiфiкацiю керiвника та працiвникiв Вiддiлу, що проводять аудит Компанiї.

До основних обов'язкiв належать:
1.При проведеннi внутрiшнього аудиту неухильно дотримуватись цього Положення,
нацiональних Стандартiв внутрiшнього аудиту; Стандартiв проведення внутрiшнього аудиту
товариства iнших внутрiшнiх документiв Компанiї.
2.Постiйно дотримуватись принципiв аудиторської дiяльностi, таких як: самостiйнiсть та
незалежнiсть; об`єктивнiсть та незаангажованiсть; чеснiсть; об`єктивнiсть; конфiденцiйнiсть;
професiйний скептицизм та самостiйнiсть мислення; професiйна поведiнка.
3.Проводити:
- перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього
контролю, вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику притаманного дiяльностi Компанiї;
- розгляд та аналiз фактiв порушень;
- монiторинг виконання рекомендацiй, наданих за результатами внутрiшнього аудиту;
- роботи по координацiї функцiй контролю з боку рiзних структурних пiдроздiлiв Компанiї;
- внутрiшнi перевiрки дiяльностi Компанiї, як суб`єкта первинного монiторингу на предмет
дотримання законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї(вiдмивання) доходiв
отриманих злочинним шляхом або фiнансування тероризму;
- координацiйнi роботи по взаємодiї з зовнiшнiм
дублювання функцiй i мiнiмiзацiї витрат на аудит .

аудитором з метою уникнення

4.Надавати :
- методичнi рекомендацiї менеджменту Компанiї в розробцi заходiв за
аудиторської перевiрки, а також вiдслiдковувати процес або хiд їх виконання;

результатами

-звiти Наглядовiй радi, Головi Правлiння, фiнансовому директору за результатами
внутрiшнього аудиту Компанiї та повiдомлення про виявленi пiд час проведення аудиту
недолiки та ризики;
- рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи
контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням;

внутрiшнього

- надавати консультацiї працiвникам Компанiї з питань управлiння ризиками, контролю i
корпоративного управлiння.
5.Сприяти в розслiдуваннi фактiв зловживань та розкрадання майна Компанiї.
6.Забезпечувати:
- органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Компанiї встановлених
процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них
обов`язками;
- повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки,
де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час проведення перевiрки та
рекомендацiї, наданi керiвництву перевiреного структурного пiдроздiлу;
- складання орiєнтовного плану дiяльностi Вiддiлу на рiк на пiдставi проведеного аналiзу
ризикiв;
-зберiгання документiв складених аудиторами в ходi перевiрки i не розголошувати їх змiст без
згоди керiвництва, за винятком випадкiв передбачених законодавчими актами;
- схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Компанiї документiв на
всiх типах носiїв;
-конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої у зв`язку з виконанням службових обов`язкiв.
7.Негайно (без затримки) iнформувати
директора:

Наглядову раду,

Голову Правлiння,

фiнансового

- про необхiднiсть залучення до участi у перевiрцi спецiалiстiв iнших пiдроздiлiв у зв`язку зi
значним обсягом роботи або iншими обставинами, якi виникли пiсля отримання завдання;
- про недопущення
законодавства.

дiй,

результатом

яких

може

стати порушення норм чинного

8.Постiйно дотримуватись норми, що аудитори не мають право передавати одержанi ними в
процесi аудиту данi третiм особам для використання вiдомостей з метою пiдприємницької

дiяльностi тощо.
Рiшення, яке забороняє займати дану посаду судом не приймалося. Дозвiл на розкриття
персональних данних Товариством не отримано.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

0

0

Дата
погашення

Кредити банку
у тому числі:
0

X

Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

X

0

0

за векселями (усього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0

X

0

X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

22480

X

X

X

0

X

X

X
X

1597988
1620468

X
X

X
X

X

X

X

-

X

X

X

X

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
страхування
життя

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
0

у грошовій формі
(тис.грн)
4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
0
1449637
100

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

1
18.06.2013

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
72/01/2013

Опис

-

Дата
реєстрації
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

3
НКЦПФР

4
UA4000058853

5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна

Форма
існування та
форма
випуску
6
Бездокумента
рні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
1000

8
305543

9
305543000

10
100

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медичний центр "Наша родина"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
38123764
4. Місцезнаходження
Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 54-Б,
5. Опис
1. Найменування
Акцiонерне товариство "Страхова компаiня "IНГО ЖИТТЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
35333145
4. Місцезнаходження
Україна, 01054, м. Київ. вул. Бульварно-Кудрявська, 33
5. Опис
-

ХV. Проміжний звіт керівництва
Товариство входить до групи найбiльших страхових компанiй України за обсягом премiй,
величиною власних активiв та сумами виплат страхових вiдшкодувань .
Товариство має 29 лiцензiй на рiзнi види обов'язкового i добровiльного страхування, надає
страховi послуги корпоративним та роздрiбним клiєнтам, представлено 31 фiлiями та iншими
вiдокремленими пiдроздiлами, що працюють у всiх регiонах України.
У 2021 роцi Товариству вдалося наростити бiзнес в умовах жорсткої цiнової конкуренцiї,
карантинних i обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, встановлених з метою запобiгання
поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19.
Протягом 2021 року з метою збереження та пiдвищення рiвня довiри до страхування
Товариство має забезпечити нарощення прибутковостi на запланованому рiвнi й посилення
фiнансової стiйкостi.
Планується реалiзувати низку проектiв а саме:
ў

з управлiння корпоративними даними;

ў

розвитку архiтектури програмних додаткiв;

ў

електронний документообiг;

ў

скорингова модель ( iдентифiкацiя клiєнта, оцiнка ризику та цiноутворення);

ў
трансформацiя моделi врегулювання збиткiв (онлайн врегулювання в особистому
кабiнетi);
ў

пiдвищення операцiйної ефективностi в страхуваннi особистих видiв;

ў

модернiзацiї технiчної iнфраструктури та iнформацiйної безпеки;

ў

кiбербезпека.

Прiоритетним завданням з розвитку Товариства на 2021 рiк є надання клiєнтам зручних
сервiсiв, забезпечення бiльш доступного та пiдвищеного рiвня комунiкацiї, розвиток цифрових
технологiй та застосування передових аналiтик. Завдяки швидкому розвитку IТ та передовiй
аналiтицi Товариство розраховує стати лiдером серед великих унiверсальних страхових
компанiй країни.
Вiрогiднi виклики та перспективи :
ў

в областi законодавства:

вiдбувався перехiд функцiй регулятора до Нацiонального банку, що призведе до
посилення контролю за додержанням законодавства;
-

продовження медичної реформи;

-

невивченiсть реформи пенсiйного страхування;

-

посилення контролю за фiнансовими операцiями (фiнансовий монiторинг);

ў

змiни в страховому законодавствi в частинi вимог до платоспроможностi;

ў

в областi економiки:

-

поступове вiдновлення кредитування;

-

залежнiсть економiчного росту вiд свiтових цiн на сировину;

-

зниження динамiки продажу нових автомобiлiв.

ў

ринок та Конкуренти:

-

збiльшення долi Iнтернет-продаж;

-

посилення цiнової конкуренцiї;

-

зниження попиту на страхування.

2. Iнформацiя про розвиток емiтента
У 2021 роцi Товариство планує подальший розвиток як у корпоративному, так i у роздробному
сегментах по всiх видах страхування:
ў
операцiйна ефективнiсть - зниження аквiзицiйних витрат, унiфiкацiя бiзнес-процесiв,
збiльшення об'ємiв продажу через Онлайн канали, взаємодiя з FinTech та InsureTech;
ў
iнновацiйне середовище - прискорення процесiв, технологiй, виводу нових продуктiв на
ринок, взаємодiя з платiжними агрегаторами, онлайн врегулювання страхових випадкiв.
У 2021 роцi Товариство планує збiльшити надходження страхових премiй на 20%.
Прiоритетними напрямами залишається особисте страхування та страхування майнових ризикiв.
Запланована динамiка по особистому страхуванню на рiвнi 28% вiд попереднього року, по
майновим ризикам - 20%.
Планується збiльшення долi онлайн продажiв в премiях вiд фiзичних осiб до 40% ( 23% в 2020
роцi).
Незважаючи на певнi ринковi виклики, Компанiя в своєму розвитку слiдує затвердженiй
стратегiї.

3. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i

доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiю про:
Вiдповiдно до норм страхового законодавства, фiнансова установа має працювати в суворо
регуляторному середовищi, створеному регулятором. Тому, протягом 2020 року Товариством
не вчинялося правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв,
зобов`язань, фiнансового стану i доходiв/витрат.

1) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються
операцiї хеджування
Полiтика Товариства з управлiння ризиками побудована у вiдповiдностi Директиви ЕС Solvency
II, базується на дiючих в Українi стандартах МСФО в галузi страхування. Основою полiтики є:
iдентифiкацiя, вiдстеження, вивчення, застереження, запобiгання, швидкiй нейтралiзацiї впливу
та наслiдкiв (рiзноманiтними методами та iнструментами) виникнення ризикiв. Особливу увагу
Полiтика управлiння ризикiв придiляє можливим ознакам виникнення фiнансових ризикiв
(ринковий ризик, ризик лiквiдностi, кредитний ризик)та має на метi звести їх та їх наслiдки для
результатiв роботи Компанiї до мiнiмуму.
Наказом № 80 вiд 27.06.2014 року Голови Правлiння Товариства затвержено "Стратегiю
управлiння ризиками" та Методику реалiзацiї системи управлiння ризиками " .
Система управлiння ризиками включає в себе наступнi процедури:
"

iдентифiкацiя ризику;

"

облiк i оцiнка ризикiв;

"

монiторинг ризику;

"

управлiння ризиками та монiторинг реалiзацiї заходiв iз управлiння ризиками;

"

звiтування, iнформацiя та комунiкацiя;

"

навчання спiвробiтникiв в рамках впровадження системи управлiння ризиками.
Застосовуються чотири способи управлiння ризиками з метою нiвелювання їх впливу:

ў
зниження та контроль ризику - здiйснення дiй щодо зниження ймовiрностi або впливу
ризику;
ў
передача ризику - передача потенцiйних збиткiв, пов'язаних з ризиком, третiй сторонi, що
володiє можливiстю контролювати даний ризик. Прикладами таких дiй може служити передача
ризику в перестрахування;
ў
прийняття ризику - не проводиться нiяких додаткових дiй щодо зниження ризику,
здiйснюється монiторинг його значимостi;
ў

прийняття ризику можливо тiльки в тому випадку, якщо вiн не перевищує визначений у

Товариства ризик-апетит;
ў
прийняття ризику, що перевищує ризик-апетит Компанiї, можливо тiльки за рiшенням
Правлiння Компанiї;
ў

уникнення ризику - повне припинення дiяльностi, що призводить до ризику.
Товариством контролюється наступнi класи ризикiв, якi здатнi впливати на його дiяльнiсть:

ў

андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування;

ў
ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв
майбутнiм зобов'язанням, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу
збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
ў
ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi
страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням, викликаний коливаннями частоти, середнiх
розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв;
ў
ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат
закладеним у бюджет;
ў
ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок їх наслiдкiв;
ў
ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з
обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня
тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй;
ў
ризик розiрвання договорiв - ризик, викликаний коливаннями спiввiдношення кiлькостi
достроково припинених договорiв страхування до загальної кiлькостi укладених договорiв;
ў
ринковi ризики - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких працює
Товариство , якi можуть призвести до змiни ринкової вартостi фiнансових iнструментiв або
змiни в ринкових iндикаторах, що можуть вплинути на величину активiв та/або зобов'язань
Страховика;
ў
ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
ў
ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання вартостi позикових коштiв;
ў
валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань
страховика до коливання курсiв обмiну валют;
ў
ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з
тим самим (або близьким) термiном до погашення;
ў

майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань

страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть;
ў
ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв
на стан активiв;
ў
ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика,
боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;
ў
ризик невиконання Страхувальника/Перестрахувальника взятих на себе будь-яких
договiрних зобов'язань перед Компанiєю;
ў
ризик невиконання
своїх зобов'язань перестраховиком - ризик невиконання
перестраховиком взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Товариством;
ў
ризик невиконання своїх зобов'язань iнших договiрних сторiн - ризик невиконання
iнших договiрних сторiн взятих на себе будь-яких договiрних зобов'язань перед Товариством;
ў
операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу;
ў
ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Товариства , що виникає через помилки та
несанкцiонованi дiї персоналу;
ў
iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi
недолiкiв надiйностi технологiй;
ў
органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки
управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв;
ў
ризик фiзичних втручань - ризик пошкодження матерiальних активiв у результатi
стихiйних лих, пожеж, крадiжки, тероризму та iншого;
ў

правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв;

ў
ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан
страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого
учасника групи, до складу якої входить страховик;
ў
ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення
зобов'язань точно на момент настання строку погашення;
ў
репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру
ринка до якостi послуг Товариства.
Даний перелiк не є вичерпним, i пiдлягає постiйному перегляду та оновленню.

2) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику
грошових потокiв
Станом на 30.09.2021 року всi ризики мають вплив на дiяльнiсть Товариства, але їх рiвень
впливу контролюється.
Зважена Полiтика Товариства щодо управлiння портфелями ризикiв дає можливiсть уникати
суттєвого впливу цiнового ризику, кредитного ризику, ризику лiквiдностi.

